نیمنگاهی به بازار
بازار نقدی بورس اوراق بهادار شاهد معامله  1531میلیون سهم و حق تقدم به ارزش  3779میلیارد
ریال بود  .در روز چهار شنبه شاخص در رقم  163772/1واحد جای گرفت و به این ترتیب ارزش
بازاری بورس بالغ بر  6 ، 227 ،421میلیارد ریال گردید .
از مجموع  346نماد بورسی چهار شنبه تعداد  308نماد مورد معامله قرار گرفت و در نهایت تعداد
 75نماد با افزایش قیمت ،تعداد  230نماد با کاهش قیمت و تعداد  3نماد بدون تغییر به کار خود
پایان دادند .
بازار نقدی فرابورس شاهد معامله تعداد  258میلیون سهم و حق تقدم به ارزش  1071میلیارد ریال
بود  .شاخص کل با  -38/85واحد کاهش در رقم  1777/5قرار گرفت .
از مجموع  122نمادفرا بورسی چهار شنبه تعداد  97نماد مورد معامله قرار گرفت و در نهایت تعداد
 27نماد با افزایش قیمت ،تعداد  69نماد با کاهش قیمت و تعداد  1نماد بدون تغییر به کار خود
پایان دادند .

تهیه و میظنت:محمد سجاد اصفهانی
ت
اعضای گروه حلیل هلدینگ مالی احیاء
فهیمه رستمیان -محبوهب جعفری-صبا رستم شیرازی  -محمد سجاد اصفهانی

Ms66_esfahani@yahoo.com

اخبار اقتصادی
❖ نرخ گذاری خودرو به میزان  5درصد زیر قیمت بازار کذب است رضا رحمانی،
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت  :آنچه در بحث خودرو به دنبال آن هستیم
فقط موضوع افزایش قیمت ها نیست ،بلکه ساماندهی صنعت خودرو را در برنامه
داریم که همکاران در حال تدوین آن هستند و از خودروسازان نیز برنامه خواسته
ایم .وی افزود :خودروسازان باید چند برنامه را مد نظر داشته باشند و تعهد در
آنها ایجاد شود؛ در این راستا تعیین قیمت خودرو فقط یکی از موارد است و
عالوه بر آن داخلی سازی خودروها ،ارتباط با قطعه سازان ،کیفیت خودروها و
عمل به برنامه ها و تعهدات نیز باید مدنظر باشد .
❖ معاون وزیر اقتصاد؛ حباب قیمت ارز زیاد است  .کاهش نرخ ارز در بلند مدت  .معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر حباب نرخ ارز زیاد است،
گفت :امیدواریم با پایداری در سیاست ها ،شاهد تداوم کاهش نرخ ارز در بلندمدت باشیم.
❖ سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی :خرید و فروش آنالین طال به حالت تعلیق در آمد  .رضا الفتنسب گفت  :در حال حاضر داد و ستد آنالین
سکه ،طال و مصنوعات آن متوقف شده و غیر مجاز است .پیش از این مجوزهایی برای معامالت طال و مصنوعات آن در فضای مجازی از سوی اتاق
اصناف و اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی صادر شده بود و مشکلی در این خصوص وجود ندارد اما در حال حاضر ما فعالیت این کسب و کارها متوقف
کردهایم تا آئین نامه مربوطه تدوین و تعیین تکلیف آنها انجام شود.
❖ بانک مرکزی :صادرکنندگان ،ارز را فقط به بانک ها و صرافی های مجاز عرضه کنند  .بانک مرکزی اعالم کرد :صادرکنندگانی که برابر دستورالعمل
صادره ،مجاز به برگشت و فروش ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس یا حواله به نرخ بازار شدهاند؛ برای جلوگیری از سوء استفاده دالالن ،ارز حاصل
از صادرات را به بانکها ،صرافیهای بانکی و سایر صرافیهای مجاز عرضه کنند.
❖ مدیر انجمن نفت ژاپن اظهار کرد  :پاالیشگاههای نفت ژاپن همچنان از دولت این کشور میخواهند معافیت از تحریمهای آمریکا برای واردات نفت ایران
تمدید شود.در آستانه بازگشت تحریم های آمریکا علیه صنعت نفت ایران ،ژاپن خرید نفت ایران را با هدف دریافت معافیت از دولت آمریکا متوقف کرده
بود ،با این حال پس از آغاز تحریمها در پنجم نوامبر ،این کشور به همراه هفت خریدار بزرگ دیگر نفت ایران شامل چین و هند ،برای واردات نفت ایران
به مدت  180روز معافیت گرفت.
❖ سرپرست سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه برنامهای برای آزاد شدن واردات خودرو وجود ندارد ،گفت:مدیریت منابع ارزی ،سیاست جلوگیری از
افزایش مصارف ارزی و اینکه این منابع صرف کاالهای لوکس نشود ،برای ما بسیار مهم است .وی افزود :در حد امکان سعی میشود تا اجازه واردات
کاالهایی مثل خودرو و لوازم خانگی که امکان تولید آن در داخل کشور فراهم است ،داده نشود
❖ وام خرید مسکن  2برابر میشود  .رئیس کمیسیون عمران مجلس :برای میزان افزایش سقف وام خرید مسکن باید محاسبات انجام شود ،از آنجاکه
مسکن امسال حدود  90درصد افزایش یافته است از این رو وام باید حداقل دو برابر شود.
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❖ ورود سه دستگاه نظارتی به عدم تمکین از مصوبات هیات مقرراتزدایی  .معاون وزیر اقتصاد گفت:برای باالبردن ضمانت اجرایی مصوبات هیات
مقرراتزدایی،دبیرخانه مشترکی را با سازمان بازرسی راه اندازی کردیم وبزودی با دادستانی و دیوان محاسبات نیز کارگروهی تشکیل میدهیم.
❖ ممنوعیت واردات شیر خشک نوزاد لغو شد  .در جلسهای با حضور وزرای دولتی اما بدون حضور وزیر جهاد کشاورزی ،اعمال ممنوعیتی که جهادکشاورزی
برای واردات شیر خشک نوزاد ایجاد کرده بود ،به دلیل جلوگیری از کمبود در بازار برداشته شد.

اخبار سیاسی و بین الملل
❖ علیاکبر صالحی ،رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتوگو با
یورونیوز گفت :اگر دستوری صادر بشود که برجام تمام شد ،ما خیلی
راحت میتوانیم برگردیم .بلوف نمیزنیم .فعال در گردنهای به نام
گردنه ترامپ گیر کردهایم .ایران کلید طالیی خاورمیانه است .باید
عبارت دشمن دشمن من ،دوست من است را حساب شده در نظر
بگیریم.
❖ با خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدید تحریمهای ظالمانه آمریکا
علیه ایران ،تمامی کشورهای مشارکتکننده در برجام به جز آمریکا اعالم کردند که به این قرارداد پایبند میمانند و راههایی را برای دسترسی ایران به
منافع اقتصادی این قرارداد در نظر خواهند گرفت .در همین راستا ،از حدود چند ماه قبل اتحادیه اروپا از ایجاد یک سازوکار ویژه مالی ) (SPVبرای
تسهیل تجارت با ایران خبر داد و براساس آنچه گفته شد این سازوکار تنها به کشورهای عضو اتحادیه اروپا مربوط نمیشد و همه کشورها بر اساس
آنچه اروپاییها قرار بود طراحی کنند ،میتوانستند از این سیستم برای تجارت با ایران استفاده کنند.
❖ دفتر مسئول سیاست خارجه اروپا در بیانیه ای درخصوص دیدار موگرینی با علی اکبر صالحی با تاکید بر لزوم حفظ برجام ،تصریح کرد که این توافق یک
ستون کلیدی برای امنیت منطقه و اروپا است .دفتر فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا پس از دیدار وی با علی اکبر صالحی معاون
رئیسجمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در بروکسل یک بیانیه منتشر و در آن تصریح کرد :هر دو طرف بر تعهد خود به ادامه اجرای موثر برنامه
جامع اقدام مشترک (برجام) تاکید کردند و آخرین پیشرفتها در این زمینه را مورد بررسی قرار دادند .آنها همچنین بر عزم خود برای حفظ برجام به
عنوان یکی از ستونهای کلیدی امنیت منطقه و اروپا و نیز با هدف احترام به توافقهای بینالمللی تاکیدکردند.
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❖ قیمت جهانی طال از پایین ترین نرخهای دو هفته گذشته پس از سخنان مالیم و محتاطانه رئیس بانک مرکزی آمریکا در مورد افزایش نرخ بهره افزایش
یافت و گمانه زنی ها از اینکه ممکن است در سال آینده سیاست بانک فدرال یک رویکرد صبر و مشاهده باشد تقویت شد و پس از سخنان جرومی پاول
فرض هر گونه افزایش نرخ بهره بانک فدرال در سال آینده زود است .این خبر باعث کاهش شاخص دالر آمریکا در مقابل ارزهای اصلی بازار شد .
❖ عراقچی :اروپا ما را در جریان تالشهای خود برای  SPVقرار میدهد؛ باید فرصت بیشتری داده شود  .درمورد شایعات صحبت نمیکنیم؛ زیرا آمریکا به
دنبال بستن همه راه هاست  .منافع ایران از برجام صرفا اقتصادی نیست؛ منافع دیگری هم داریم  .سید عباس عراقچی گفت  :تالش اروپا برای ایجاد
سازوکار مالی برغم فشارهای فزاینده آمریکا ادامه دارد  .از آنجا که در جریان تالش های آنها هستیم به نظرمان باید فرصت بیشتری به اروپایی ها داده
شود ،هرچند که این فرصت بی پایان نخواهد بود.

اخبار نمادها و گروه ها

❖ فروس  :فروسیلیس ایران دردوره  1ماهه منتهی به  1397/08/30از
محل فروش محصوالت خود مبلغ  184،687میلیون ریال درآمد داشته
است  .این شرکت براساس عملکرد  8ماهه برای سال مالی منتهی به
 1397/12/29مبلغ  1،122،151میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به
مدت مشابه سال قبل  %190رشد داشته است.
❖ شاراک  :پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) دردوره  1ماهه منتهی به
 1397/08/30از محل فروش محصوالت خود مبلغ  4،643میلیارد ریال
درآمد داشته است  .این شرکت براساس عملکرد  8ماهه برای سال مالی
منتهی به  1397/12/29مبلغ  31،536میلیارد ریال درآمد داشته که
نسبت به مدت مشابه سال قبل  %84رشد داشته است.
❖ شیراز  :پتروشیمی شیراز دردوره  1ماهه منتهی به  1397/07/30از محل فروش محصوالت خود مبلغ  966،310میلیون ریال درآمد داشته است  .این
شرکت براساس عملکرد  7ماهه برای سال مالی منتهی به  1397/12/29مبلغ  12،534،970میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به گزارش قبل  %3رشد
داشته است.
❖ دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان از افزایش هفت درصدی صادرات سیمان در هفت ماهه نخست سال جاری خبر داد اما گفت که احتمال دارد
صادرات این محصول معدنی در ماههای آینده کاهش یابد .عبدالرضا شیخان اظهار کرد :محدودیتهای ارزی ناشی از تحریمها و افزایش هزینه حمل و
نقل داخلی و بینالمللی باعث افت میزان صادرات در ماه آبان شده است.
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❖ با وجود ادعای صادرکنندگان سرب و روی مبنی بر توقف صادرات این محصوالت ،اما مسئوالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت اذعان دارند صادرات
این مواد بدون مشکل و به شرط عرضه در بورس ادامه دارد .مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :مطابق دستورالعمل،
تولیدکنندگان سرب و روی به ازای هر یک تن عرضه محصوالت در بورس ،تا چهار برابر آن اجازه صادرات می یابند.
❖ شاپور محمدی :محدودیتی برای خریداران خارجی نفت در بورس انرژی نیست  .رییس سازمان بورس گفت :محدودیتی برای خرید نفت از سوی خریداران
داخلی و خارجی در بورس انرژی وجود ندارد.
❖ ورود صندوقهای فروش و اجاره امالک به بازار سرمایه  .یک مدیر بورس با بیان اینکه مدل صندوقهای قابل معامله برای سهمهای تخصیص یافته هر
صنعت در سبد سهام عدالت هنوز در حد الیحه است ،گفت :صندوقهای امالک و مستغالت با تحصیل امالک و اجاره داری  ،در فرصت مناسب اقدام
به فروش داراییها میکنند.
❖ مدیر پذیرش بورس درباره آخرین وضعیت عرضههای اولیه جدید در بورس تهران به فارس گفت :عرضه اولیه  10درصدی سهام پتروشیمینوری در
صورت ارائه گزارش حسابرسی شده عملکرد  6ماهه سال جاری و شفاف شدن حساب و کتاب آن با هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس طی هفته آینده
میتواند در دستور کار بورس تهران قرار گیرد مگر اینکه برنامه هلدینگ فارس بهعنوان سهامدار عمده برای عرضه این سهم تغییر یابد .
❖ دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان اظهار کرد :در هفت ماه نخست امسال سه میلیون و  841هزار تن کلینکر و سه میلیون و  802هزار تن سیمان
صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ترتیب  13 /6و  7درصد افزایش داشته است .وی افزایش هزینههای حملونقل دریایی را عامل
کاهش صادرات به مناطق دوردست و اجرای بخشنامه پیمانسپاری ارزی را دلیل کاهش صادرات به کشورهای همسایه دانست و اظهار کرد :معامالت
اقتصادی با کشورهای همسایه معموال با ریال انجام میشود و تعهد ارزی باعث محدود شدن صادرات به این کشورها شده است.
❖ مدیرعامل سایپا عنوان کرد :معرفی محصول جدید اس پی  100در اولویت برنامهها قرار گرفته تا این پروژه متوقف شده ،احیا و طی  14ماه آینده به
تولید انبوه برسد .همچنین فروش داراییهای مازاد و شرکتهای خارج از زنجیره ارزش گروه از برنامهها است که با تالش جمعی در چارچوب محورهای
پنجگانه ،انتظار داریم دوباره بتوانیم به دوران شکوفایی سایپا برسیم.
❖ « شسپا » درباره خرید سهام پاالیشگاه اصفهان شفافسازی کرد .نفت سپاهان هفته گذشته  0 /5درصد از سهام پاالیشگاه اصفهان را به قیمت 730
تومانی هر سهم و در کل به مبلغ  73میلیارد تومان بهصورت نقدی معامله کرده است .درصد مالکیت قبلی این شرکت  2درصد و بهای تمام شده مالکیت
قبلی  397 /9میلیارد تومان بود که در حال حاضر به  2 /5درصد رسیده است.
❖ شرکت راهآهن اعالم کرد :طبق ضوابط همه ریلهای تولیدی توسط شرکت ذوبآهن قبل از هرگونه بهرهبرداری باید از طریق یک موسسه استاندارد
مورد آزمایش و تایید قرار بگیرد و در غیر این صورت هیچگونه بهره برداری از آنها مجاز نیست .طبق اعالم شرکت راهآهن جمهوری اسالمی ایران،
برخالف برخی سوءبرداشتها درخصوص عدم همکاری با شرکت ذوبآهن اصفهان در زمینه تحویل ریل ملی ،همواره نهایت هماهنگی و همراهی و
انعطاف را با این شرکت در زمینه تولید ریلی ملی در طول سالهای اخیر داشته و حسن نیت خود را در عرصههای مختلف از جمله چارچوب قرارداد و
نحوه پرداخت نشان داده و البته در این مسیر ،امنیت جابهجایی مسافر و حمل بار از باالترین اولویت برخوردار است.
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❖ کارخانجات داروپخش (دارو) از پیشنهاد هیاتمدیره به مجمع عمومی فوقالعاده درخصوص افزایش سرمایه رونمایی کرد .براساس این پیشنهاد ،سرمایه
شرکت از مبلغ  500میلیارد ریال به مبلغ  750میلیارد ریال (معادل  50درصد) افزایش خواهد یافت که 125میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی
سهامداران و  125میلیارد ریال از محل سود انباشته تامین میشود .هدف از این افزایش سرمایه اصالح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش شرکت
اعالم شده است.
❖ کارت اعتباری کیش (رکیش) نیز از پیشنهاد هیاتمدیره به مجمع عمومی فوقالعاده درخصوص افزایش سرمایه خبر داد .بر این اساس سرمایه شرکت
از مبلغ 2هزار میلیارد ریال به مبلغ  2،600میلیارد ریال ( 30درصد) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش خواهد یافت .این افزایش
سرمایه به منظور اجرای طرح توسعه و خرید دستگاههای پذیرنده انجام میشود.

شایعات و شنیده های بازار
❖ غبشهر :بر اساس شنیده ها شرکت در حال ارزیابی امالک و
تجهیزات خود جهت افزایش سرمایه میباشد .
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همراه با کدال
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معامالت بلوک
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نمای کلی بازار

جزییات معامالت سهام و حق تقدم سهام
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